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editorial
caros e caras
munícipes
Caras e caros munícipes,
Faltam já poucos dias para o final do verão. Uma época muito
celebrada, onde muitas atividades acontecem, por todo o
concelho, que divertem e alegram quem cá reside, mas também
quem nos visita, em especial os nossos familiares e amigos
emigrantes, que aproveitam para “matar” saudades e conviver.
Mas é cada vez mais uma época onde temos muitas visitas
turísticas. Temos vindo a registar, com satisfação, que o
interesse pelo nosso concelho cresce em cada ano, atingindo
nesta época quente que agora termina, números que bastante
nos orgulham, criando na vila e concelho uma dinâmica enorme.
Foi um verão de muito movimento!
Muitos emigrantes de férias, mas muitos turistas também,
muitos visitantes que de passagem, acabam por consumir no
comércio local, muitos veraneantes, que optam sobretudo pela
Mina de S. Domingos mas que também frequentam outros
locais no concelho, e outros que permanecem alguns dias, ou
mesmo até semanas, disfrutando de tudo o que temos para lhes
dar.
O Turismo tem-se afirmado em Mértola, desde logo pela sua
história e seus vestígios, que têm sido colocados a descoberto e
musealizados, mas mais recentemente com diversas outras
atividades e interesses, que criaram uma nova dinâmica
turística, contribuindo muito para isso a publicitação e a
promoção que têm sido feitas, de uma forma muito profissional e
ampla, quer em Portugal mas também noutros países, sobretudo europeus. Temos criado uma imagem muito boa, muito
positiva, da nossa terra e das suas gentes, das mais-valias que
temos, quer sejam por um bom aproveitamento do que a
natureza nos dá, ou de eventos ou condições que construímos e
criamos.
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Falo no plural, pois refiro-me não só à Câmara Municipal ou
Merturis, mas a todos os operadores turísticos, às empresas
com quem estabelecemos parcerias, a um conjunto muito
alargado de pessoas e empresas que com a sua atividade muito
profissional complementam a nossa ação, possibilitando uma
divulgação forte, que continua a trazer pessoas, seja pela
primeira vez, num primeiro contato ou sejam já repetentes de
muitos regressos.
Mértola continua a ter muito para dar!
Para além da arqueologia, que nos tem promovido junto de um
público mais específico, temos o turismo gastronómico, os
percursos pedestres e de BTT, a observação de aves, a riqueza
cinegética, vários sítios de interesse natural, o Parque Natural, a
Praia Fluvial de S. Domingos, a história do Parque Mineiro de S.
Domingos, os produtos tradicionais, como exemplo as mantas
de lã, os monumentos e museus, enfim, um sem número de
possibilidades, que são de enorme interesse, mas que tem de
ser mostrado às pessoas por via da promoção e divulgação, da
transmissão de conhecimento e das experiências que lhe
podem estar associadas.
Foi um verão de imensa gente!
Poderá continuar a haver muita gente em Mértola, desde que
todos saibamos contribuir para isso. É importante que quem nos
visite não parta desiludido, não leve nenhuma má impressão. É
importante sim, que leve vontade de voltar e de nos promover
junto dos seus amigos e dos seus familiares.
Mértola está na moda!
Se queremos continuar a estar na moda, como efetivamente
temos estado, todos devemos contribuir para isso, principalmente quem está em contato direto com o público. Não foi ao
acaso que se atingiu este nível, o “estar na moda” deve-se a um
excelente trabalho, de anos, que deve ser mantido, com muito
cuidado, já que qualquer deslize deita facilmente a perder o que
levou anos a ser conseguido.
Queremos ter sempre muitos visitantes em Mértola, no verão
mas também nas outras estações, esse trabalho só depende de
nós, mertolenses.
Vamos continuar a trabalhar nesse sentido, já no outono que em
breve se inicia!
Com um abraço do amigo,
Jorge Paulo Colaço Rosa
Presidente da Câmara Municipal

obras municipais
|

OBRA

VALOR SEM IVA

PRAZO DE EXECUÇÃO

ESTADO

Saneamento e Pavimentação
em João Serra

869.874,00 €

270 dias

Em concurso

Construção de Catacumbas
Cemitério de Mértola

48.000,00 €

90 dias

Em concurso

Percurso Ribeirinho
Tamujo e Azenhas

86.895,00 €

60 dias

Consignada. Fase de
aprovação de documentos

Estabilização de Caminhos
em saibro

19.850,00 €

45 dias

Consignada. Fase de
aprovação de documentos

Escola Primária de Mértola
Pinturas

37.192,00 €

45 dias

Em execução

Obras na Zona Expansão
Urbana 1 Mina S. Domingos

743.441,00 €

300 dias

Consignada. Fase de
aprovação de documentos

Remodelação da Casa Rosa
Hammam e Casa de Chá

886.537,00 €

310 dias

Em concurso. Aguarda
existência de financiamento

Ponte sobre Rio Oeiras
Reabilitação e Reforço

218.534,00 €

180 dias

Em execução

Saneamento e Pavimentação
Martinhanes

737.914,00 €

365 dias

Em execução

Musealização de Ruínas
Arqueológicas - Igreja Matriz

134.000,00 €

180 dias

Obra concluída
Receção Provisória

Remodelação da Casa Branca

252.949,00 €

365 dias

Obra concluída
Receção Provisória

Remodelação do Parque
Escolar - Mina S. Domingos

338.376,00 €

270 dias

Obra concluída
Receção Provisória

Saneamento e Pavimentação | Martinhanes

Reabilitação e Reforço de Ponte | Rio Oeiras | Mértola
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noites no parque
de lazer em mértola
As noites quentes de Mértola com a lua a brilhar foram o cenário
escolhido para acolher a iniciativa municipal Noites no Parque,
que decorreram no Parque Desportivo e de Lazer Municipal, em
Mértola.
Caminhadas, aulas de fitness, música, fotografia e ciência foram
as atividades desta iniciativa que registou um elevado número de
participantes.
A Praia Fluvial da Tapada Grande da Mina de S. Domingos também recebeu as Noites na Praia, com iniciativas culturais e desportivas, com destaque para música e cinema ao ar livre

mértola radical 2015
Decorreu de 13 a 16 de agosto mais uma edição do Mértola
Radical, uma iniciativa da Câmara Municipal de Mértola. A Mina
de S. Domingos e a Serra de Alcaria Ruiva foram os locais escolhidos para receber as atividades.
Pedy-paper, slide, caminhada/trail e salto invertido foram ações
que reuniram o maior número de participantes. Os batismos de
voo em parapente foram cancelados devido às condições climatéricas não serem indicadas para a prática da modalidade.
O Mértola Radical é desde a sua primeira edição uma iniciativa
que visa dinamizar o concelho durante um dos fins-de-semana
com maior número de visitantes.

Pag | 08

d.a.m.a
na mina de s. domingos
O Campo de Jogos Cross Brown, na Mina de S. Domingos, foi o
palco escolhido para receber o concerto dos D.A.M.A, no dia 2 de
agosto. A empatia com o muito público presente foi uma constante ao longo do espetáculo.

verão total
em direto de mértola
O programa da RTP Verão Total, apresentado por José Carlos
Malato e Isabel Angelino, esteve a emitir em direto de Mértola, no
dia 24 de julho. Ao longo do dia, o Largo Vasco da Gama, também conhecido como o Largo do Café Guadiana, recebeu vários
convidados que foram dando a conhecer as potencialidades e
riquezas do concelho.
A população de Mértola também fez questão de assistir ao vivo
ao programa.
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mértola reforça
posição estratégia no
domínio da investigação
e da proteção dos valores
naturais
colóquio em mértola
sobre coelho bravo e
assinatura do protocolo
para a instalação
da ebm (Estação Biológica de Mértola)
O Cine-teatro Marques Duque, em Mértola, recebeu no dia 25
de julho, um colóquio sobre o coelho bravo.
O programa incluiu as apresentações do projeto “SOS Coelho”,
a cargo de Pedro Esteves da InBIO/CIBIO, e da parceria entre a
Câmara Municipal de Mértola, Universidade do Porto/Inbio e o
ICNF, com o objetivo de criar uma estação biológica em Mértola.
O colóquio contou também com a participação do Presidente da
Câmara Municipal de Mértola, Jorge Rosa, do Diretor do ICNF,
Nuno Ferrand, da Presidente do Conselho Diretivo, Paula
Sarmento, e do Secretário de Estado do Ordenamento do
Território e da Conservação da Natureza, Miguel Castro Neto.
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Na presença do Secretário de Estado do Ordenamento do
Território e da Conservação da Natureza, Miguel Castro Neto que
o ratificou, foi assinado no passado sábado em Mértola pelo
Presidente da Câmara, Jorge Rosa e pelos Presidentes do
Cibio/Inbio e do ICNF, Nuno Ferrand e Paula Sarmento respetivamente, o Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de
Mértola e a Rede Nacional de Investigação em Biodiversidade e
Biologia Evolutiva.
Este importante reforço para o crescente papel que o território de
Mértola tem vindo a assumir também na vertente da “laboratório
natural”, tem o objetivo de enquadrar e promover a colaboração
e cooperação científica e técnica entre a Câmara Municipal e o
InBIO nos domínios da investigação e divulgação científica aplicados à conservação e utilização sustentável da biodiversidade,
recursos cinegéticos e espaços agrícolas e florestais.
Mais esta centralidade de Mértola será assumida pela instalação
da EBM Estação Biológica de Mértola com o objetivo de potenciar a realização de estudos de investigação e de divulgação nos
domínios da conservação da natureza, gestão dos recursos cinegéticos e piscícolas, valorização da fauna, flora e de plantas
medicinais, agricultura sustentável, alterações climáticas e
desertificação, entre outros temas de relevo para a região.

obras no centro
histórico da vila
A Câmara Municipal de Mértola deu início à obra de remodelação da conduta da rede de águas e do pavimento na Rua
Professor Batista da Graça (entre o Mercado Municipal e a Casa
dos Azulejos). A obra está a ser executada por administração
direta.
Além da melhoria do pavimento, a obra contempla a mudança
da rede de água e a colocação de fibra ótica no Centro Histórico.
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os testemunhos de quem nos visita...
“ Mértola é um sitio muito bonito e maravilhoso e as pessoas
são muito simpáticas.”

Matilde Dias . 7 anos

“ Nós ficamos surpreendidos como uma pequena vila tem tanta importância na História da
Península, como Mértola tem sabido conservar
e oferecer ao turista o património.
Preciosa MértolaVoltarei.”

Octavio Delgado . Espanha

“ Este é um local magnífico para se estar! Nós gostamos muito. A
cidade e as pessoas são muito hospitaleiras. A informação turística é superior, comparada com o algarve…. Levaremos boas
memórias no regresso a casa e voltaremos um dia.”
Turista da Austria.
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“Gostamos muito das visitas que fizemos em Mértola. A
vila é muito bonita e está bem preservada. A gastronomia
também é muito boa.”

Maria Filomena D. Pacheco Costa . Portimão

“Gosto por esta cultura, leva-me várias vezes a Mértola. Ao longo
de vários anos que cá venho, vou sempre com a ideia de a visitar
mais uma vez”. Parte Cultural, enriquecida vale a pena.
Recomendo.”

Ana Bastos (natural de Serpa) . Reside em Aveiro

“Mértola foi uma surpresa nomeadamente em termos culturais- Parece haver uma preocupação muito
grande com as heranças culturais. A localização é privilegiada com uma magnífica vista do rio.”

Rui Oliveira e Cristina Torres . Porto

“Esta é a primeira vez que estamos em Mértola e escolhemos
este destino para descansar uma semana. O nosso objetivo foi
escolher um local calmo, tranquilo e junto da natureza. Por isso,
a beleza da vila, o Parque Natural do Guadiana e a riqueza cultural e arqueologia de Mértola pareceram-nos o conjunto ideal.
Já fizemos percursos pedestres e visitamos os museus e estamos encantados.
A tranquilidade da vila e a simpatia das pessoas são também de
encantar.
Como sugestão, deixamos a ideia de que seria interessante
haver objetos para venda (merchandising que replicassem cerâmica e pequenas joias, do que vemos exposto. É tudo tão bonito
e rico que queremos, claro, levar um pouco connosco para que
possamos, de regresso à vida “normal”, recordar este tesouro a
partir de pequenos objetos que nos rodeiam todos os dias.
O nosso muito obrigado e até breve.”

Renata e Rogério . Porto
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colónia de
férias infantil
A Colónia de Férias Infantil promovida pela Câmara Municipal de
Mértola decorreu de 6 a 10 de julho, no Parque de Campismo de
Albufeira. Acompanhados por monitores, as crianças com idades
entre os 6 e os 15 anos, puderam desfrutar de uns dias de férias
diferentes, com muita praia e atividades lúdicas.

projeto “férias na aldeia”
apoiado pela
câmara municipal
A Câmara Municipal de Mértola apoia a IPSS, Centro de Apoio
Idosos de Moreanes, no projeto “Férias na Aldeia”, para o
desenvolvimento de atividade de tempos livres de crianças e
jovens do concelho.
Pelo terceiro ano consecutivo a Câmara de Mértola contribui a
nível financeiro e logístico no desenvolvimento do programa de
Ocupação de tempos livres da instituição em período de tempo
de férias escolares. A autarquia entende a importância que as atividades de tempos livres têm no desenvolvimento das crianças e
jovens e da necessidade com as quais se deparam alguns pais
em período de férias letivas.
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O projeto denominado “Férias na Aldeia” desenvolve-se entre
os meses de julho e agosto de 2015, na freguesia de Santana
de Cambas.
A Autarquia através dos instrumentos de apoio às IPSS's do concelho e em sequência de uma candidatura apresentada por esta
entidade concedeu um subsídio no valor de 3500,00€ (três mil e
quinhentos euros) para a realização do projeto.
Para além deste apoio financeiro, a autarquia apoia ainda esta iniciativa com recursos humanos e logísticos. No que diz respeito
às saídas com o grupo de crianças e jovens, mais de 50 por
cento destas são asseguradas pela câmara Municipal de
Mértola na cedência de transporte e motorista para a realização
de atividades fora da localidade.

câmara municipal
de mértola leva jovens
do concelho em viagem
cultural a roma

viagem cultural para jovens

A Câmara Municipal de Mértola promove de 24 a 27 de setembro
a viagem cultural para jovens do concelho. O destino escolhido
para este ano é a cidade de Roma. Esta viagem tem por objetivo
proporcionar novas experiências e o contato com as referências
culturais da cidade eterna. Neste ano vão participar 55 jovens.

“desenhar a violência
doméstica”, no centro
polivalente
da corte do pinto

centro municipal
polivalente da
corte do pinto com
verão ativo

No âmbito do Plano Municipal para a Igualdade de Género, no
dia 12 de agosto foi realizada uma ação sobre violência doméstica “Desenhar a Violência Doméstica”, no Centro Polivalente da
Corte do Pinto. Esta ação direcionada a crianças e adolescentes,
começou com uma breve introdução sobre o tema, depois foi realizado um jogo sobre a realidade da temática e os mitos que a
envolvem. Neste jogo as crianças/adolescentes foram muito participativos dando a própria opinião e “discutindo” o tema com a
moderação da estagiária de psicologia Daniela Santos e da psicóloga Telma Graça. Por fim, foi pedido aos/às participantes para
fazerem um desenho sobre algo que para eles/as definisse o
tema em questão.

No âmbito do programa de atividades de verão a decorrer no
Centro Municipal Polivalente da Corte do Pinto, teve lugar no dia
5 de agosto, uma ação promovida pela Comissão de Proteção a
Crianças de Mértola, em colaboração com a Escola Segura de
Almodôvar na atividade “conversas de famílias“ os temas mais
abordados pelos /as presentes foi a segurança na Net, o
Bullying e o Cyberbulling.
O principal objetivo destas conversas foi proporcionar aos /às presentes de uma forma informal um alerta e uma consciencialização sobre os temas, de forma a desenvolver o espírito crítico;
respeitar as ideias dos/das outros/as. Os/as jovens presentes
puderam desta forma adquirir uma visão mais abrangente destes problemas que está presente em todas as escolas em maior
ou menor grau. Foram ainda distribuídos materiais informativos.
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7 pódios para o clube náutico de mértola, no
campeonato nacional de velocidade de canoagem
Nos dias 1 e 2 de Agosto de 2015, o Clube Náutico de Mértola,
sob a orientação do treinador José Justino, participou no
Campeonato Nacional de Velocidade de Canoagem que se disputou no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, destinado aos escalões de Iniciados, Infantis e Cadetes, tendo todos
os seus atletas conseguido chegar a Finais A e alcançado um
total de 7 pódios.
O Campeão Nacional de Fundo, na categoria de K1-Infantil,
Rafael Jesus, sagrou-se Campeão Nacional de Velocidade em
K1-Infantil e em K2-Infantil, em embarcação conjunta com
Henrique Domingos. Em K4-Infantil, a embarcação tripulada por
Henrique Domingos, Afonso Alho, Rafael Jesus e Alexandre
Inácio conseguiu a medalha de bronze.
Em canoas, sagraram-se Campeões Nacionais, em C4 –
1000m, os cadetes André Nunes, António Fernandes, Manuel
Inácio e Rafael Valente. António Fernandes e André Nunes
alcançaram também os títulos de Vice-Campeões Nacionais, em
C2 - 200m e em C2 - 1000m. Este último obteve ainda a medalha
de bronze em C1 - 200m.
Estes resultados permitiram ao CNMértola alcançar um honroso
10º lugar, entre mais de 50 clubes participantes.
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Resultados . Infantis
. Campeão Nacional, Rafael Jesus (K1-Infantil);
. Campeões Nacionais, Henrique Domingos e Rafael Jesus (K2Infantil);
. Medalha de Bronze, Afonso Alho, Alexandre Inácio; Henrique
Domingos e Rafael Jesus (K4-Infantil);
.16º Lugar, Afonso Alho e Alexandre Inácio (K2-Infantil);
Resultados . Cadetes
.Campeões Nacionais, André Nunes, António Fernandes,
Manuel Inácio e Rafael Valente (C4-Cadete, 1000m);
. Vice-Campeões Nacionais, André Nunes e António Fernandes
(C2-Cadete, 200m);
.Vice-Campeões, André Nunes e António Fernandes
(C2-Cadete, 1000m);
. Medalha de Bronze, André Nunes (C1-Cadete, 200m);
. 4º Lugar, António Fernandes (C1-Cadete, 1000m);
. 6º Lugar, Manuel Inácio e Rafael Valente (C2-Cadete, 200m).
. 9º Lugar, Ana Alcario (C1-Cadete).

jogos aquáticos na
mina de s. domingos
Os jogos aquáticos regressaram à Praia Fluvial da Tapada
Grande, da Mina de S. Domingos, no dia 18 de julho. A diversão e
muitas gargalhadas foram, mais uma vez, uma constante ao
longo dos jogos.
Esta é uma das muitas atividades que a Câmara Municipal de
Mértola promove na Praia Fluvial da Mina de S. Domingos durante os meses de verão

carolina e joão
na mina de s. domingos
A Caravana do Projeto Mértola Ambiente Global esteve na Praia
Fluvial da Mina de S. Domingos nos dias 16, 17, 20, 22, 28 e 30
de julho das 9h00 às 13h00, com oficinas de reciclagem, jogos,
kits demonstrativos e atividades de expressão plásticas.
Todas as atividades promovidas na caravana pelas técnicas de
ambiente da Câmara Municipal têm como propósito a sensibilização dos mais novos para questões ambientais.
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mértola na comunicação social...
|

Birdwatching Magazine

Revista UP da TAP

Diário do Alentejo

Revista Visão

Rádio Pax

TVI 24
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Biblioteca em Férias
A Zona de Lazer da Achada de S. Sebastião, em
Mértola, disponibilizou a todos os seus utilizadores, de
18 a 28 de agosto, várias publicações e jogos. Com esta
iniciativa, a Biblioteca Municipal pretendeu promover a
leitura em tempo de férias.
De 3 a 14 de agosto a Biblioteca esteve na Praia Fluvial
da Mina de S. Domingos.

Informação atualizada em www.cm-mertola.pt e no facebook.

Atendimento público com marcação prévia
Presidente da Câmara
Jorge Paulo Colaço Rosa
Secretariado Liliana Vitoriano
Vereadores
João Miguel da Palma Serrão Martins
Secretariado Maria Emília Ruivo

Telefones
Geral 286610100 | Fax 28610101
E-mail geral@cm-mertola.pt
Biblioteca Municipal 286610108
Posto de Turismo 286610109
Piscinas 286610106
Espaço Jovem de Mértola 286612836
Espaço Internet da Mina de S. Domingos 286647673

António José Guerreiro Cachoupo
Secretariado Almerinda Silva/Fátima Hilário

Merturis - Empresa Municipal de Turismo
Coordenadora Executiva Rosinda Pimenta
Telefone 286610100 | Ext. 1700 // 968689109

Vereadores sem pelouro
Miguel da Conceição Bento
Maria Madalena Lança Marques

Fundação Serrão Martins para a Mina de S. Domingos
Coordenador Executivo João Miguel Palma Serrão Martins
Telefone 286647534

Chefe de Gabinete de Apoio ao Presidente da Câmara
Luís Miguel Martins Madeira Santos

Ficha Técnica
Edição // GCIM . Gabinete de Comunicação, Imagem e Multimédia
Coordenação // Rui Marreiros e Margarida Guerreiro
Redação// Fotografia // Maquetagem // Ana Horta, Jorge Branco, Manuel Marques,
Margarida Guerreiro, Nuno Sequeira
Colaboração // Serviços Municipais, Merturis
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